Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj
2020 r. dla duchownych
Osoba duchowna, może złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec,
kwiecień i maj 2020 r. Będzie wtedy zwolniona z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek
na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, obliczonych od obowiązującej dla osób
duchownych najniższej podstawy wymiaru składek .
Zwolnienie z opłacania składek przysługuje:
1) osobie duchownej, jeśli jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne i zgłosiła się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 10 10 albo
10 20 (np. jako proboszcz, wikariusz, duchowny diecezjalny, członek zakonu męskiego lub
żeńskiego Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych),
2) osobie duchownej, która jest jednocześnie płatnikiem składek za inne osoby duchowne jako
przełożony domu zakonnego lub klasztoru – w takim przypadku osoba duchowna korzysta ze
zwolnienia z opłacenia składek za siebie i wszystkie osoby duchowne zgłoszone z kodem 10 10
albo 10 20,
3) zwierzchniej instytucji diecezjalnej lub zakonnej, jeżeli na 29 lutego 2020 r. zgłosiła
do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.
Dla osób duchownych, za które została zadeklarowana na ubezpieczenia społeczne podstawa
wymiaru składek wyższa od obowiązującego minimum, zwolnienie obejmie należności z tytułu
składek obliczone od kwoty nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (tj. 2 600 zł).
Na ubezpieczenie zdrowotne zwolnieniem zostaną objęte należności z tytułu składek obliczone:
 od podstawy wymiaru nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (dla osób duchownych,
które są podatnikami zryczałtowanego podatku od przychodów osób duchownych lub
podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych)
 od kwoty specjalnego zasiłku opiekuńczego (tj. 620 zł) w przypadku osób duchownych nie
będących podatnikami podatku zryczałtowanego od przychodów osób duchownych lub
podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych.
Zwolnieniu podlegają nieopłacone należności wykazane w deklaracji rozliczeniowej w wysokości
obliczonej od obowiązujących minimów.
Składki obliczone powyżej obowiązującego minimum powinny zostać opłacone w terminie.
Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?



należy złożyć wniosek do ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.
należy złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec - maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
chyba, że zgodnie z przepisami płatnik składek jest zwolniony z ich składania.

Jak złożyć wniosek?


Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek należy złożyć do ZUS
wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek - RDZ.
W załączeniu wniosek w dwóch formatach, który można pobrać:
Wniosek RDZ w pliku docx 65kb
Wniosek RDZ w formacie pdf 247kb



Wniosek o zwolnienie można przekazać:
o
o
o
o

drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji plik docx 635kb)
drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony
zewnętrznej)
za pośrednictwem poczty,
osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Wniosek obsłużymy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania dokumentów
rozliczeniowych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek
(w przypadku płatników zwolnionych z obowiązku przekazywania do ZUS dokumentów
rozliczeniowych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu płatności składek za ostatni miesiąc
wskazany we wniosku).
Zwolnieniu z opłacania składek podlegają należności znane na dzień rozpatrywania wniosku.
Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się e-mailem lub telefonicznie.
Informację o rozstrzygnięciu przekażemy na PUE ZUS lub prześlemy ją za pośrednictwem poczty.
W przypadku zastrzeżeń do decyzji odmawiającej zwolnienia z opłacania składek, można złożyć
wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy złożyć pismo w tej sprawie do
placówki ZUS. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

